
Informasjonsmøte Trondheim



Velkommen som medarbeider 
i Tide!



Agenda for informasjonsmøtet
• Presentasjon av selskapet Tide
• Hva trenger du å vite og gjøre i forhold til ny arbeidsgiver 

• Organisering
• sjåførhverdagen

• Hvordan ser bussparken vår ut i Trondheim?
• Hvordan blir skift og turnus i Trondheim? 
• Veien frem mot nytt anbud

• Opplæring
• Eventuelt 



Deltakere fra Tide 
Regionsjef Jon Karstein Frantzen
Prosjektsjef Anita Solberg
Lokale tillitsvalgte / Verneombud
HR-Leder Trine Lise Ekker 
Teknisk leder Roger Johnsen 
Driftsleder Eline Røstad Sunde
Driftsplanleggere – John Olav Flønes og Nora Gautneb Bruusgaard 
Logistikk Rune Magnussen 
Instruktører og Trafikkledere 



Visjon

«Vi skal skape gode 
reiseopplevelser hver dag»



Verdier

Stolt Miljø Ansvar Respekt Trivsel

Jeg bidrar positivt 
til miljøet for 
eksempel 
gjennom min 
kjøreatferd og 
resirkulering

Jeg bidrar til å 
skape et godt 
arbeidsmiljø der 
man viser 
interesse for og 
bryr seg om sine 
kolleger

Jeg er stolt over 
jobben jeg og 
selskapet gjør for 
enkelt-mennesker 
og samfunn

Jeg møter 
kolleger, kunder 
og samarbeids-
partnere med 
respekt

Jeg tar ansvar for 
å utføre mine 
oppgaver best for 
kunde, kolleger, 
selskap og 
samfunn 



Forretningsidé
Tide skal være en lønnsom, 
fremtidsrettet og ledende aktør av 
kollektivtransport og reiser i 
Skandinavia.

Vi skal skape fornøyde kunder, 
medarbeidere, samarbeidspartnere og 
eiere. Dette gjøres gjennom våre 
verdier, profesjonell ledelse, kompetente 
medarbeidere, effektiv drift og god 
service.



Fra 1880 til i dag

1880
HSD stiftes

1897
Første 

trikkelinjen

1951
Bergens første 

trolleybuss 
settes i drift

2000
Norges første 
naturgassbuss 
settes i drift av 

Tide

2008
Tide vinner sitt 
første anbud 
utenfor Norge 
og Tide Bus 

Danmark A/S 
etableres

2019
Oppstart av 

anbud i 
Trondheim med 
«Norges mest 
miljøvennlige 

bussflåte»



Dagens Tide

• Norges nest største operatør

• Danmarks 4. største operatør

• 3900 ansatte og 1655 busser

• 54 nasjonaliteter

• Omsetning 2017 2,8 MRD NOK

• Betydelig ordrereserve 23 MRD NOK

Tide Buss Norge

Tide Bus Danmark

Haukeliekspressen Fjordekspressen
Bergen / Haugesund



Tide
Tide Buss Norge

Tide Bus Danmark

Antall busser Antall ansatte

1 300

Antall busser Antall ansatte

802355

§ Kjører  buss i fylkene Hordaland, 
Rogaland, Trøndelag, Møre & 
Romsdal, Sogn og Fjordane  og 
Vestfold (Tromsø fra 2019)

§ Operatør for 12 anbudskontrakter
§ Drifter 1300 busser

§ Kjører regionalrutene på Fyn og 
Langeland, Kerteminde, 
Middelfart, Assens, Kolding 
Fredericia, Haderslev, Haderslev 
Kommunal, Esbjerg og Silkeborg

§ Operatør for 10 kontrakter av ulike 
størrelse

§ Drifter 355 busser

Antall busser Antall ansatte

3 084



Total ordrereserve på 22,9 mrd NOK 
(eks. kommersielle aktiviteter)



Nylig vunnet 5 viktige anbud

Trondheim Tromsø Bergen Sør Bergen Vest

Årlig 
omsetning 400’’ 283’’ 279’’ 226’’

Ansatte 420 277 218 203

Busser 140 171 149+11 146

Kontraktslengde 10 8 + 2 9 + 1 + 1 9 + 1 + 1

Teknologi
El, hybrid, 

biogas, 
HVO

HVO HVO HVO

Vejle 
Regional

56’’

75

29

8 + 1+ 1

Diesel



Nærmere 600 store busser i bestilling 



Menneskene i Tide
- vår viktigste ressurs



Sjåfør i fokus



Struktur og samarbeid i Tide Buss

• Hovedavtalen Kap 9 er grunnlag for samarbeidsstruktur i Tide 
Buss.

• Saker løses på lavest mulig nivå.
• Forutsetter et godt og tett samarbeid mellom lokale 

tillitsvalgte/verneombud og lokal ledelse.
• Sentral ledelse og hovedtillitsvalgte jobber i hovedsak med 

systemer og struktur, samt avtaleforhandlinger.
• Etablert møtestruktur som skal videreføres fra eksisterende 

anbud til nytt anbud. 

• Målsetting vi jobber etter, er en  stor grad av åpenhet og 
takhøyde. 



Struktur og samarbeid i Tide Buss

• HMS – arbeidsmiljø.

• Geografisk spredde driftsenheter
• Lokal forankring
• Opprettet egne lokale AMU
• Sentralt Hoved-arbeidsmiljøutvalg (HAMU)

• De lokale AMU er underlagt HAMU.
• Det skal utarbeides saksliste og referat fra alle møter, i tillegg til at 

det årlig lages en årsrapport om utvalgenes virke.



Trondheim
Områdesjef 

Driftsleder

PS –
TRD, KSU, Tur

2 årsv

Trafikkledere
TRD + KSU

5-6 årsv

Teknisk Leder

Bussvask

Klargjøring

Ressursleder 1

Sjåførgruppe

Sjåførgruppe

Sjåførgruppe

Ressursleder 2

Sjåførgruppe

Sjåførgruppe

Sjåførgruppe

Controller

Økonomi-
medarbeider

HR-leder

Instruktør
6x50% stilling



Hva trenger du å vite og gjøre 
i forhold til ny arbeidsgiver?



Viktige områder for HR og Tide
Vi er opptatt av at vi hele tiden har fokus på kvalitet i måten vi jobber på, 
enten det er i forhold til drift, miljø, opplæring, rekruttering eller arbeidsmiljø.

For å sikre dette er Tide sertifisert i henhold til:
Ø Kvalitet (9001) og Miljø (14001) og Arbeidsmiljø (OHAS 18001)

• Ekstern- og internrevisjon for å sikre at vi gjør det vi sier vi skal, på alle 
nivå

Andre viktige verktøy:
Ø Fokus på 3-parts samarbeidet i all sammenheng
Ø Tide er IA-bedrift – Begrepet «Tett på tidlig» brukes i mange sammenhenger
Ø Årlig medarbeiderundersøkelse 
Ø Fokus på opplæring og kompetanseutvikling

• Lærlinger, fagutdannelse, opplæring for yrkessjåførkompetansebevis –
YSK



Anbudet  er underlagt regler om virksomhetsoverdragelse (VO), 
i tråd med Arbeidsmiljølovens Kap. 16, §§ 16.2 – 16.7

Overdragelse = 03.08.2019, dvs. tidspunkt for oppstart anbudsdrift i Tide sin 
regi

Dette innebærer:
Ansettelsesforhold for alle faste medarbeidere som pr. 02.08.2019 er i 
Trønderbilene(som har sin arbeidsmessige hovedtilknytning til den 
anbudsutsatte driften), blir virksomhetsoverført til Tide. 

ØUnntak for dem som eventuelt reserverer seg

Ingen ny prøvetid – løpende ansettelsesforhold hvor også dagens 
bedriftsansiennitet fra Trønderbilene medtas

Trønderbilene og Tide er enige om en ryddig samhandling til beste for ansatte 
som berøres

Virksomhetsoverdragelse – hvorfor og når



Reservasjonsrett – og frist

Medarbeidere som ønsker det, kan motsette seg at arbeidsforholdet 
overføres til Tide Buss
üDet er satt frist for å reservere seg – denne er 31.03.2018
üReservasjon må skje skriftlig til dagens arbeidsgiver Trønderbilene

Reservasjon innebærer at en står uten arbeid både hos 
Nettbuss og Tide pr. 01.08.2019

Reservasjon er fornuftig når medarbeider har andre planer enn arbeid for 
Nettbuss eller Tide fra overdragelsen. 
Da kan vedkommende fratre  fra 03.08.2019 uten å gi sin oppsigelse



1:1 bytte 

• Utdrag fra protokoll inngått med tillitsvalgte og operatører 
17.11.2018:

• Ansatte i henholdsvis Tide og Nettbuss følger eget selskap over til nytt 
stasjoneringssted. 

• Ansatte i Trønderbilene virksomhetsoverdras til henholdsvis Tide eller 
Nettbuss den 03.08.2019 (tidspunkt når Trønderbilene har avsluttet sin 
anbudskontrakt i Trondheim). 

• Ansatte i Trønderbilene får velge hvilket selskap de ønskes 
virksomhetsoverført til. 

• Reservasjons- og valgfrist settes til senest 31. mars 2018. 

• Den enkelte i Trønderbilene blir skriftlig underrettet om dette fra 
arbeidsgiver Trønderbilene.

•

•



………1:1 bytte

• Det tilbys mulighet for 1:1 bytting mellom arbeidsgivere Nettbuss og Tide. 

Dette vil også gjelde for Trønderbilenes ansatte.

• Innvilget bytte effektueres først fra anbudsoppstart 03.08.2019.

• 1:1 bytte innebærer at ansatte i Nettbuss, Tide eller Trønderbilene som 

ønsker å bytte til motstående selskap, kan gjøre dette i likt antall. Bytter 

foregår innenfor samme stilling.

• FRIST FOR Å MELDE BYTTE ER SATT TIL 15.JANUAR 2019.



Lovens hovedregel:
• Alle rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller 

arbeidsforhold, som Trønderbilene og medarbeidere har pr 02.08.2019, 
overføres til Tide Buss. 

• Enhver arbeidsgiver kan løpende foreta endringer i kollektive og 
individuelle vilkår, men dette krever drøftelser/forhandlinger

Lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår



Kollektiv pensjon:
Tide sin kollektive pensjonsordning gjøres gjeldende også for 
virksomhetsoverdradde medarbeidere
• Både Tide og Trønderbilene har innskuddspensjon iht

Bussbransjeavtalens bestemmelser. 
• Den enkeltes opptjente rettigheter i innskuddspensjon i Trønderbilene blir 

overført til den pensjonskonto som  opprettes i Tide

Tariffavtaler/lokale særavtaler:
Tide Buss gjør gjeldende sine tariffavtaler mellom NHO Transport og hhv 
YTF og NTF
Dette innebærer også at eventuelle lokale særavtaler i Trønderbilene utgår, 
og erstattes med Tides avtaleverk.



Personforsikringsordninger
Utover pensjonsordning og yrkesskade som er lovpålagte forsikringer, har 
Tide følgende forsikringer for medarbeidere i minst 50% fast stilling. 
(Forsikringskostnad betales av Tide)

Gruppelivsordning (Erstatning til pårørende hvis medarbeider faller fra)

Ø Erstatning utgjør 15 G til og med fylte 46 år  (pt kr. 1.453.245)
Ø Nedtrappes med ½ G fra 47 og 56 år
Ø Fra 57 år til 70 år utgjør erstatning 10 G (pt kr. 968.830)

Ulykke fritid – Mulighet for erstatning hvis ulykke/skade oppstår på fritid

Forsikring hvis reise i tjeneste –Gjelder alle, uansett stillingsstørrelse



Tide har avtale med selskapet 
Uniformspartner om leveranse av 
uniformer.

Avtale om tildelingsregler – bygger på 
tariff BBA

Det vil bli organisert prosess rundt
måltaking/bestilling,
herunder visning av effekter mv.

Uniform



Ferie og opplæring
Tide og Trønderbilene vil samhandle om overdragelsen, bl.a. avklare

ØFerieplaner 
ØFeriepengeutbetaling
ØAktuelt med Tides kjøp av billettvesker osv.
Øosv….

• Opplæring før oppstart blir satt i system, og opplæringstid blir lønnet



En til en samtale
• 14.-16.november ønsker vi å gjennomføre en samtale med alle våre 

nye kollegaer – mer info om dette kommer



Firmahytter og sosialt felleskap
Tide har flere hytter som medarbeidere kan søke om å få leie rimelig:
2 hytter på Maurset/Hardangervidda
1 hytte på Kvamskogen – med 3 leiligheter
1 hytte i Suldal
2 leiligheter i Spania

üÅrlig plan for lokale velferdsaktiviteter innenfor avtalte budsjettrammer 
üHeder merkedager og lang tjeneste
üDiverse avtaler med rabatt til medarbeidere
üÅrlig samling for alle medarbeidere kalt Tide Games



Hvordan ser bussparken vår 
ut i Trondheim?



Bussmateriell 2019



Innkjøpsprosessen – hvor står vi ?

• Alle avtaler er nå ferdig forhandlet og spesifikasjoner i samarbeid
med vognkomitèen er tilnærmet ferdig

• Alle bussene er kjøpt med gode service og rep. avtaler 



• Vognkomité består av følgende:

• Magne Kråkvik - Vara-VO og sjåfør-representant
• Øystein Husby - VO og sjåfør-representant
• Arne Johan Rasmussen – HVO og sjåfør-representant
• Jan-Helge Sandvåg - Teknisk direktør
• Roger Johnsen - Teknisk leder

• Vognkomitèen har jobbet med spesifikasjoner på alle busstyper.



Valg av bussprodusenter

Pakke 2 Midibuss 
kl 1

EL lavgulv
ledd

Lavgulv
ledd

Lavgulv
ledd gass

Metrobuss Lavgulv 12 
gass

EL lavgulv
12

Laventre 12 
Kl 2

Sum

Leverandør Volvo Heuliez MAN MAN Van Hool MAN Volvo Volvo

Antall med 
reserve

1 10
(1)

30
(4)

17 14
(1)

37
(3)

25
(2)

5
(1)

139
(12)

Leverandør Antall

MAN 84

Van Hool 14

Volvo 31

Iveco 10

Sum 139 (Mindre justeringer i antallet kan komme som følge av rutejusteringer)



Vognkrav/spesifikasjoner

• Alle busser går på miljøvennlig drivstoff, 63% av bybussene på biogass
• Overvåkningskameraer som dekker hele bussen,+ rygge- og 

frontkamera
• Leddbusser og Metrobusser vil ha skjerm som gir sjåføren oversikt 

over passasjerområdet via overvåkningskameraene.
• Alkolås



Vognkrav/spesifikasjoner
• Ransvegg
• Egen klimasone på førerplass
• Elektrisk solgardin
• Innvendig informasjonsskjermer fra 3 til 6 stk pr. 

buss
• Eksisterende billettsystem videreføres, ny Sisst , 

og nytt 
passasjertelle-system

• Alle bussene blir levert med selvbetjente dører



De ulike busstypene



84 stk - Lavgulv 12 m og 18m fra MAN
på biogass og biodiesel

Endelige spesifikasjoner er klare. Disse bussene kjenner svært godt fra før.



31 – busser fra Volvo

Endelige spesifikasjoner er tilnærmet klare. Noen få punkter gjenstår.

25 batteri elektriske busser1 midi 10,8m + 5 stk. 12 meter 



Prinsippene for hurtiglading



Volvo 7900 Electric
• Fullstendig elektrisk drevet, toakslet bybuss på 12 meter, med lavt gulv og tre dører.
• 80 % lavere energiforbruk enn en tilsvarende dieselbuss.
• Stillegående og utslippsfri.
• Utstyrt med en elektrisk motor og litiumionbatterier.
• Batteriene lades opp ved endestasjonene på 6 minutter.

• Ladekraft på 300 eller 450 kW.
• En pantograf festet til ladetårnet gjør dette til en kostnadseffektiv løsning som 

medfører lite ekstra vekt på busstaket.
• Strømladingen foregår ved hjelp av strømavtakere, og kommunikasjon mellom 

bussen og ladestasjonen går via Wi-Fi.



10 Batteribusser fra HEULIEZ 

Endelige spesifikasjoner er klare. Her finnes alternative løsninger for design, men dette må 
godkjennes av oppdragsgiver…….



Et alternativt design:

Her er det lagt inn en ny front, nedsenkede sideruter på flex-område, samt 
hjuldeksler og en langt spenstigere lakkering



14 Biodiesel Hybridbusser fra Van Hool

Endelige spesifikasjoner er klare og bussene er satt i produksjon
En frontrunner leveres medio januar 2019



14 Metrobusser fra Van Hool
• Serie hybrid busser – betyr at det er en elektrisk drivlinje som får strøm 

fra et batteri eller fra en generator drevet av en biodiesel motor
• 51 sitteplasser – totalt 143 pass. Beregnet ut fra 4 pr. kvm
• Ikke billettering om bord
• Dørautomatikk – og en rekke andre innvendige tiltak for å øke 

passasjerkomforten 



Innvendig og utvendig kameraovervåkning via monitor 
på førerplass:







Avløsningsbiler:

• Det er planlagt brukt 18 avløsningsbiler
• Innkjøp av disse vil skje i løpet av vinteren 

2018/19



Takk for oppmerksomheten



Hvordan blir skift og turnus i 
Trondheim?



Vognløp og ruter.

• Kjøretider kvalitetssikres sammen med oppdragsgiver – det arbeidet er pågående 
pr i dag og kommer til å fortsette løpende frem mot oppstart. 

• Vi kan ikke avløse i rute – dette må skje på endeholdeplass. Det er planlagt med 
utstrakt bruk av avløserbiler.

• Regulering er minimum 10% - på pendelruter i den ene enden. 

• Vi har følgende ruter og busstyper som det skal lages vognløp av:

• Metrobuss rute 3. 

• 4 leddbusslinjer. 11, 13, 14 og 22.

• 4 EL buss linjer. 12, 20, 25 og 40. 12 er EL  leddbuss.

• 9 nattbusslinjer. 101-106, 108, 113 og 115. Alle med leddbuss.

• 7 skolebusslinjer. Hommelvik, Sveberg, Markaplassen og Vikhammer. Noen 
av disse samt rute 85 skal gå med kl. 2 buss.

• Rute 84 Sveberg skal gå med midibuss.

• Resten: 15, 21, 26, 41, 42, 79, 85 – skal gå med 12 m buss.



Skiftplan
Hva er en god skiftplan

En forutsetning for en god skiftplan er en gode vognløp

• Sjåfør i fokus. Tide er opptatt av å lage gode arbeidsplasser. 
• Riktige kjøretider.
• Gode reguleringstider.
• Fornuftig balanse mellom arbeid og pauser i skiftplan.
• Mål om langfrihelg i alle turnuser.
• Arbeidstider.



Kaffe og matpauser
• Operatør oppfordres til å tilrettelegge for at spisepauser avholdes 

der sjåførene kan ha kontakt med flere kollegaer. Ja – det blir 
matpauser på hvilebod som oppfyller pkt. 1.

• Fortsatt noen uklarheter om en del av stedene med 
pausefasiliteter – mye men kanskje ikke alt kommer til å falle på 
plass før oppstart.

• Alle fasiliteter skal befares med TV/VO.



Turnus
mange muligheter og ulike behov

• Det er planlagt med en 50/50 fordeling av 35,5/37,5 t/u.
• Det er i utgangspunktet planlagt med å fordele turnuser i følgende grupper:

• Metrobuss - EL buss – Leddbuss – Mix av Resten
• Vi kommer til å ta en eller flere undersøkelser/kartlegginger på forhånd for å 

kartlegge følgende saker:
• Hvor mange ønsker rene kveldsturnuser.
• Hvor mange ønsker rene delt-turnuser.
• Andre saker det er ønsker om å få kartlagt?

• Hovedfokus frem mot oppstart blir å bygge gode arbeidsdager og gode 
arbeidstidsordninger for vår sjåfører.



Fremdriftsplan mot oppstart 3 august 2019

Her henter de viktigste punkter fra prosjektplan:
• Etablere skift- og turnusgruppe med avdelingsledelse, logistikk og 

tillitsvalgte.
• Gjennomgang av pausefasiliteter og infrastruktur i rutenett med 

tillitsvalgte og verneombud.
• Gjennomgang av skift og turnuser fra 3 august 19 med tillitsvalgte.

• Når vil det bli mulig å søke på turnus ?



Veien videre



Tide ønsker en god og ryddig overgang og legger opp til tett 
kontakt framover mellom kommende kolleger og Tide
Informasjon vil gitt via nettside , mail og SMS ( intouch)

üVi kommer tilbake til tid og sted for vår tilstedeværelse

Ikke nøl med å stille spørsmål når dere lurer på noe!
Kontaktinfo finnes på nettsiden for Trondheim 

https://www.tide.no/informasjon-trondheim-2



Vi gleder oss til å bli kollegaer i 
august neste år.

Velkommen som medarbeider!



Spørsmål?




